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Kompletteringsuppgift: Workshop i hållbar utveckling 25/4 
 
Workshopen är tänkt att lägga en gemensam grund att stå på när vi diskuterar hållbar utveckling 
genom att tillsammans definiera vad vi menar när vi pratar om detta begrepp. Dessutom är tanken att 
knyta hållbarhetsperspektivet närmare till kursen och att tillsammans reflektera kring vad dessa 
perspektiv kan ha för inverkan på våra liv utifrån ett livsfilosofiskt perspektiv. 
 

Instruktioner 
 

1. Läs texterna som står i läslistan till workshoptillfället. Diskutera kort de perspektiv på hållbar 
utveckling som återges i texterna. På vilka sätt skiljer sig perspektiven i texterna åt? Vilka 
grundläggande antaganden, världsuppfattningar och värderingar vilar författarnas argument 
på? Hur ställer du dig själv till texterna – vad innebär hållbar utveckling för dig? 
 

2. Hur kan livsfilosofi vara viktigt för hållbar utveckling? Ge 3 exempel.  
 

3. Hur kan vi nå hållbar utveckling inom/kopplat till dessa områden? Välj ut 3 i ditt svar. 
 

 Ekonomi 

 Globalisering 

 Genus/intersektionalitet 

 Politik 

 Arbete 

 Konsumtion 
 

Ge exempel från litteraturen. Vad tycker de olika författarna är viktigt? Vad ser de för problem 
och hinder? Lösningar? 

 
För att få godkänt krävs det att du refererar till följande artiklar: 

1. Hornborg, Alf (2007). ”Vi konsumerar andras arbete och landskap”, i Johansson, 
Birgitta (red.) (2007) Konsumera mera: Dyrköpt lycka. Stockholm: Formas 

2. Sale, Kirkpatrick (2006). ”Spending our way to sustainability”, ur Jensen, Derrick 
(2006). Endgame. Vol. 1: The problem of civilization. New York: Seven Stories Press 

3. Shiva, Vandana (1989). ”Development, Ecology and Women”, ur Staying alive: Women, 
Ecology and Development. London: Zed 

4. Svenskt Näringsliv (2005) ”Sammanfattning” ur Perspektiv på energi- och 
klimatfrågan. Svenskt näringsliv. 

5. World Commission on Environment and Development, WECD (1987). ”Sustainable 
Development” ur Our common future 
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Praktiska detaljer och inlämning 
Uppgiften ska omfatta ungefär 1-2 sidor (12 punkter Times New Roman, 1,5 radavstånd) med namn 
och datum i sidhuvudet (högst upp till vänster).  
Referenser ska tydligt finnas med.  
 
Uppgiften mailas till oss på livsfilosofi@csduppsala.uu.se, malin.andersson@csduppsala.uu.se eller 
sofia.ostblom@csduppsala.uu.se.  
 
Lycka till med uppgiften! 
Malin & Sofia 
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